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INFORMASJON TIL BESØKENDE HASVIK SYKEHJEM UNDER 

COVID-19 PANDEMIEN 

Pasienter ved Hasvik sykehjem er svært sårbare for alvorlig forløp ved smitte av 

koronavirus og dermed covid-19 sykdom. 

Det er likevel viktig og betydningsfullt med kontakt med pårørende og nærstående 

personer. 

For å kunne gjennomføre besøket på en trygg, god og forsvarlig måte er det viktig at 

alle følger grunnleggende smittevernråd. 

Ring senest dagen før, i tidsrommet kl. 13 – 15 mandag til fredag, for å avtale tid 

for besøk: 

Avd. leder Tarja Minkkinen 47 64 31 66 eller 

Ansvarshavende sykepleier 90 93 49 39. 

Besøk finner sted på ettermiddag/kveld. Varighet vanligvis høyst en time. 

En ansatt ved sykehjemmet, besøksverten, er ansvarlig for besøket, informerer ved 

ankomst om rutiner, smittevernregler og fyller ut besøksprotokollen. 

Besøksprotokollen er nødvendig for eventuell smitteoppsporing. 

Besøket finner sted på pasientens rom. Besøkende utfører håndhygiene ved 

ankomst, får munnbind og unngår å berøre dørhåndtak o.l. Besøksverten åpner og 

lukker dører, følger dere til rommet og er deres kontaktperson under besøket. 

Grunnleggende råd om avstand på minst 1 meter overholdes. Det bør derfor ikke 

være mer enn to besøkende inne på pasientrommet samtidig. Munnbindet kan tas av 

inne på besøksrommet. 

Besøkende må holde seg inne på besøksrommet under hele besøket. Ved behov 

brukes ringeklokken på rommet for kontakt med besøksverten. 

Når besøket er over, ledsages besøkende til venterommet i 1.etasje av 

besøksverten. Munnbindet skal da brukes. 

Hvis en besøkende får luftveissymptomer innen 48 timer, to døgn, etter besøket, 

må han/hun ta kontakt med det lokale helsevesen for testing for covid-19/ 

koronavirus, og umiddelbart kontakte Hasvik sykehjem på telefon 

90934939/47643166, eller Hasvik legestasjon 78452500 eller smittevernlege Eivind 

Merok 40912483 for å informere. Dette er svært viktig for å kunne beskytte 

sykehjemspasienter og ansatte mot smitte. 

Dette gjelder også om man av andre grunner testes for covid-19 innen 48 timer etter 

besøket er avsluttet. 

Personer med luftveissymptomer, som er i karantene eller er covid-19 syke kan 

ikke foreta besøk. 

 
Ha et godt og trygt besøk! 


